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Sexta-feira, 4 de novembro de 2016
MENSAGEM ESPECIAL DE CRISTO JESUS GLORIFICADO, TRANSMITIDA PARA A 40.ª
MARATONA DA DIVINA MISERICÓRDIA, NA CIDAD DE SAN JOSÉ, COSTA RICA, AO VIDENTE
FRAY ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN

Abrindo Meus Braços sobre a América, mostro a todos o Meu Sagrado e eterno Coração.
Uno as Américas em um só fim e propósito, e não deixo ninguém para trás. Mesmo aqueles que
não Me seguiram, e que há tanto tempo se esqueceram de Mim, sabendo que Eu Sou seu Rei e
Salvador nesta hora definitiva do planeta.
Meu Coração hoje está aqui com vocês e com todos os missionários em Roraima.
Meu Coração se multiplica em Espírito e em Onipresença, e traz novamente para a humanidade
uma oportunidade.
Hoje estou na Costa Rica, assim como estive com vocês em outros lugares; tempos atrás em um
deserto, hoje, em uma floresta exuberante, que também sofre a consequência do homem de
superfície, sem perceber que os Reinos amam, assim como os ama Deus o tempo todo.
Mas vim para levantar os que estão caídos em sua essência espiritual.
Vim para trazer uma Luz que não têm e que nesta vida não conceberam, nem sequer por méritos.
Venho trazer-lhes Minha Divina Misericórdia, porque é a tábua de salvação que ainda está
disponível para todos, neste pouco tempo que resta.
Hoje lhes mostro em Meu Peito Meu Sagrado e Eterno Coração, para que o contemplem, para que
o recordem e não se esqueçam dele.
Este é o Coração que é amado por todos em diferentes graus de amor, não importando qual seja.
Este é o Coração que se vivifica em vocês e que lhes traz a paz, a paz de que muitos necessitam.
Entre as trevas os enviei para que proclamassem Meu Nome e lhe dessem vida nas almas que nem
sequer pensam em Mim.
Assim verão como é a Graça de Deus que chega até este lugar tão distante da América do Sul, onde
em verdade se encontra Minha Obra, e que hoje faço estender a todos os Meus filhos e discípulos.
Quisera que nesta hora, companheiros, pudessem ver as Obras que faz Meu Imaculado Coração,
porque Meu Coração é puro em Deus, assim como é o Coração de Minha Mãe.
Os dois viemos de uma mesma Fonte de Graça que se multiplica por todo o Universo.
É esse Espírito Imaculado que Nos permite estar aqui entre vocês e impulsioná-los a servir ao
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Criador.
Em vocês, assim como em seus irmãos, está essa semente, essa semente de Luz que Deus lhes
deixou. Essa semente de Luz Imaculada de que muitos aqui esqueceram, pela sua vida material e
suas influências.
Venho, assim, resgatar o que é essencial. Por isso Meu Coração é eterno, além de Sagrado. E ao ser
eterno, Ele traz o Imaculado e o mais puro para todos, que é o Amor que redime e vivifica.
Quero, com esta revelação, trazer-lhes a consciência de que, em verdade, a humanidade não pode
perder a sua pureza, apesar de tudo o que vive.
Pelo menos em pequenos grupos, por meio da oração e da Comunhão Comigo, devem preservar
esse espírito, para que não se apague do planeta nem de sua consciência.
É isso o que algumas grandes nações querem fazer desaparecer com suas ações.
Compreenderam agora por que estou aqui e por que vocês Me ajudaram a chegar?
Estendo a todos Minha Gratidão e Minha Confiança por estar cumprindo esta primeira etapa de
uma grande tarefa que recém começa.
Hoje, não somente venho como seu Jesus, o Nazareno, o Pastor e Mestre do Amor; hoje venho
como a Consciência que Sou.
Eu Sou o que Sou, e é esta Essência que se revela, este Espírito Imaculado de Deus, vivo em Seu
Filho Primogênito, que impulsiona as consciências a alcançar a iluminação e a redenção de suas
vidas.
Hoje venho com Meus Braços abertos para abrir os caminhos daqueles que os têm fechados.
Venho retirar o que não está bem e colocar o que é novo e o que renova, de tempos em tempos.
Que esta Maratona seja o fogo que sempre se multiplica, que motiva as almas a seguir adiante,
apesar do que aconteça.
Minha Mãe lhes deu estas duas missões, as quais cumprem uma tarefa fundamental no Plano de
resgate. E vocês, todos vocês, são parte desta Missão.
Enquanto Minha Mãe os guia e também os acompanha na Missão humanitária pela Venezuela,
trazendo alívio ao sofrimento humano e à decadência de todas as consciências que sofrem o caos,
também Eu hoje estou aqui entre vocês, para renovar esta proposta de orar e invocar a Divina
Misericórdia.
Ontem, eram vocês os que necessitavam de Minhas Graças, hoje são seus irmãos que necessitam de
Minha Intercessão, de Meu Espírito Imaculado, que os renovará e os despertará ao Novo.
Venho assim unir as consciências com os Reinos da Natureza, com suas origens e seus princípios.
Venho para pedir aqui que não se esqueçam de Deus, e que Ele os está observando, esperando que
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todos vocês olhem para o Seu Coração, para encontrarem um refúgio de Paz.
Venho dar valor aos que são marginalizados e simples; venho retirar o poder dos que se creem mais
do que os demais e que não são humildes.
Venho mostrar Meu Reino para todos e dar testemunho dele entre vocês.
Venho dizer à América Central e especialmente aos que a colonizam: que não intervenham neste
Éden, que é de Deus, e é para a Nova Humanidade, verdadeira.
Peço a todos os que visitam estas nações, que não cometam os mesmos erros que ficaram gravados
na história, entre a Consciência Indígena e o homem branco. Não o façam mais. Não busquem algo
que não lhes pertence.
Deixem livres os Reinos e os que convivem com eles, porque hoje é Minha Misericórdia que vem
para auxiliá-los, mas amanhã Meu Coração dar-lhes-á Justiça.
Amem-se uns aos outros, essa é a primeira regra, mesmo para aqueles que não Me vivem nem Me
sentem.
Não chegamos à América do Norte, porque ainda não está pronta para receber Nossas Presenças.
E embora já tenhamos estado em outros tempos tentando despertar uma consciência adormecida e
tão humana, vigiamos as almas e os bons corações que ali se encontram, pedindo uma oportunidade
para toda essa nação.
As coisas que hoje são feitas não durarão por muito tempo. E isso não é uma advertência, mas uma
oportunidade de correção, de alinhamento e de equilíbrio.
Hoje venho como o Mestre de tudo que foi criado por Meu Pai para que não seja mais usurpado,
lastimado nem flagelado.
Hoje venho como o Pastor dos Reinos, inclusive do Reino humano, que tanto necessita para poder
continuar adiante.
Que nesta Maratona oremos pelos que dormem há muito tempo, pelos que não esperam por Deus e
pelos que não O amam, pelos que O esquecem, pelos que se separam d'Ele, ambiciosamente.
Vejam, assim, como Meus Braços ainda estão abertos sobre as Américas para sinalizar a redenção.
Que o Amor, a Paz e o Bem os unifiquem.
E Me uno a cada coração orante que, em seu lar, grupo ou nação, Me acompanhará nesta tarefa,
para deixar e semear sementes de luz, que germinarão num futuro próximo.
Obrigado por estar Comigo, assim como puderem estar.
O importante é que seja verdadeiro, pelo bem do planeta e da humanidade.

